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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0524/2009, adresată de Giuseppe Ciampolillo, de cetățenie italiană, în 
numele Comitato Cittadino Isola Pulita, privind o stație radar în Isola delle 
Femmine (Italia)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul obiectează vizavi de prezența unei stații radar în Isola delle Femmine. Acesta 
afirmă că această instalație generează poluare electromagnetică. El face referire la dreptul de 
protecție a sănătății publice și la principiul precauției.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 iulie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 mai 2009

Petiția

Un cetățean italian, sprijinit de alți cetățeni, contestă faptul că sănătatea publică ar putea fi 
afectată de emisiile unei stații radar în Isola delle Femmine.

Observațiile Comisiei cu privire la petiție

În conformitate cu articolul 152 din tratat, statele membre sunt responsabile de protecția 
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publicului împotriva expunerii la câmpurile electromagnetice (CEM). Singurul instrument 
disponibil la nivel european este Recomandarea Consiliului (1999/519/CE) din 12 iulie 1999 
privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (0 Hz până la 300 
GHz)1. Această recomandare neobligatorie conține o măsură de precauție (un factor de 
siguranță 50).
Cu toate acestea, statele membre au luat măsuri de punere în aplicare a recomandării 
Consiliului, însă fiecare stat a realizat acest lucru în mod diferit. Italia a impus limite de 
expunere care sunt mai stricte decât cele prevăzute în recomandarea Consiliului.

În plus, conform cerințelor recomandării Consiliului, Comisia monitorizează în mod regulat 
cercetările legate de potențialele efecte ale câmpurilor electromagnetice asupra sănătății. În 
ianuarie 2009, Comitetul științific independent al UE pentru riscuri sanitare emergente și noi 
(CSRSEN) a adoptat un aviz cu privire la efectele potențiale asupra sănătății prezentate de
câmpurile electromagnetice. Acest aviz se bazează pe toate dovezile științifice disponibile 
până la sfârșitul anului 2008.

În ceea ce privește câmpurile de radiofrecvență (RF) (care le includ pe cele emise de stațiile 
radar), avizul CSRSEN2 concluzionează, în urma analizării a trei linii argumentative,
independente (studii epidemiologice, pe animale și in vitro) că este puțin probabil ca 
expunerea la câmpurile RF să genereze o creștere a incidenței cancerului la oameni. Sunt 
necesare studii suplimentare pentru a determina dacă expunerea pe termen considerabil mai 
lung (mai mult de zece ani) a oamenilor la telefoanele mobile ar putea prezenta anumite 
riscuri de cancer.
În ceea ce privește efectele necancerigene, CSRSEN precizează că studiile științifice nu 
confirmă o relație între expunerea la RF și simptomele raportate. Există unele dovezi potrivit 
cărora câmpurile RF pot influența diagrama electroencefalogramei și somnul la oameni, însă
relevanța în materie de sănătate a acestor constatări rămâne nesigură. Alte studii arată că nu 
există efecte asupra reproducerii. Nu există date care să indice în mod constant alte efecte 
asupra sănătății umane.

Concluzie

Dovezile științifice actuale continuă să sprijine concluzia conform căreia limitele de expunere 
propuse de Recomandarea Consiliului 1999/519/CE asigură un nivel ridicat de protecție a
publicului. În situația de față prezentată în petiție, petiționarul ar trebui să contacteze 
autoritățile competente din Italia. În conformitate cu articolul 152 din tratat, autoritățile 
statului membru sunt cele responsabile de protecția publicului împotriva expunerii la 
câmpurile electromagnetice și de verificarea respectării limitelor de expunere aplicabile.

                                               
1 Recomandarea Consiliului 1999/519/CE, din 12 iulie 1999, privind limitarea expunerii publicului larg la 

câmpuri electromagnetice (0 Hz până la 300 GHz) (JO L 199/59, 30.7.1999)
2 CSRSEN (Comitetul științific pentru riscuri sanitare emergente și noi). Efectele asupra sănătății ale expunerii 

la CEM. 19 ianuarie 2009, disponibil la adresa: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf


